
 Copyright FotoArchiefdienst Cuijk  

 
 

Echtpaar Cuppen-Nooijen 
 

 
Voor de wat oudere inwoners van Beers zal het meteen duidelijk zijn dat we het 
hier hebben over Toon Cuppen en zijn vrouw Annie Cuppen-Nooijen.  

Toon is geboren en getogen in Beers en groeide op aan de Dommelsvoort als 
jongste telg van het gezin Cuppen. Een plek overigens waar hij aan was verknocht 

want hij is altijd aan de Dommelsvoort blijven wonen.  
Toon is weliswaar een keer verhuisd maar dat was naar het einde van de straat dus 

alleen zijn huisnummer veranderde.  
 

De ouders van Toon hadden een boerderij en hij wist al heel vroeg dat 'het boeren' 
hem op het lijf geschreven was.  

Na het volgen van de opleiding aan de landbouwschool in Boxtel heeft hij dan ook 
de boerderij van zijn vader overgenomen. Deze boerderij is nog steeds in bedrijf en 

wordt al sinds jaren gerund door zijn zoon Huub.  

 
Zijn vrouw Annie heeft haar roots in St. Hubert liggen en was de op een na oudste 

van de kinderen.  
Zoals dat toen gebruikelijk was, moest ze al op jeugdige leeftijd meewerken op de 

boerderij van haar ouders.  
Naast de lagere school en de boerderij was er dan ook nauwelijks tijd voor andere 

zaken.  
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Pas op wat latere leeftijd mocht Annie van haar ouders een enkele keer gaan 
dansen zoals met de Beerse kermis.  

Zo hebben Toon en Annie elkaar dan ook op de dansvloer ontmoet en na deze 
eerste kennismaking volgden al snel meer afspraakjes.  

 
In die tijd werkte Annie ook bij 'het wapen van Beers' en aangezien Toon hier 

regelmatig een kaartje kwam leggen duurde het niet lang voordat de vonk 

oversloeg.  
Op 27 juni 1950 gaven ze elkaar het ja-woord in de H. Lambertuskerk te Beers.  

Ze gingen wonen in de boerderij aan de Dommelsvoort en Annie kreeg meteen de 
zorg over een heel gezin.  

Want behalve Toon zorgde ze ook voor de vader van Toon, verder nog een oom en 
een inwonende knecht  

Na een klein jaar kwam hun eerste kind en er zouden er nog zes volgen, vier zoons 
en drie dochters totaal.  

 
Een hele drukte in huis maar Annie wist van aanpakken, dat had ze thuis op de 

boerderij wel geleerd.  
Toch vond ze ook nog tijd om naar bijeenkomsten van de KVO en de handwerkclub 

te gaan. Van de laatste club is ze ook nog bestuurslid geweest.  
Waar Annie de zorg voor de kinderen ter hand nam en het huishouden deed was 

Toon dagelijks druk met de boerderij die hij met nieuwe investeringen 

moderniseerde.  
Het bezig zijn op het land en het omgaan met dieren was zijn lust en zijn leven. 

Toen hij dan ook het werk vanwege zijn gezondheid niet meer aan kon was Toon 
blij dat zijn zoon Huub de boerderij overnam.  

 
Maar Toon deed meer dan werken op de boerderij.  

Hij was bestuurslid van onder meer de Rabobank, de NCB, de CeHaVe maar vooral 
van HBV.  

Hij speelde zelf jarenlang in het eerste elftal en maakte lange tijd deel uit van het 
bestuur.  

En dat de appel niet ver van de boom valt bewijst het feit dat al zijn zonen ook met 
veel succes de kleuren van HBV hebben verdedigd.  

Met natuurlijk Toon langs de lijn als aandachtig maar ook kritische toeschouwer.  
 

Op 27 juni 2000 hebben ze nog hun 50 jarig huwelijksfeest gevierd.  

Toon is overleden op 13 oktober 2005 op 86 jarige leeftijd.  


